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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att ta reda på hur ljudmiljön ser ut i förskolans vardag, och att se vad de 

undersökta förskolorna gjort för att förbättra ljudmiljön, samt att undersöka om barnen visar 

några symptom som kan kopplas till buller.  

Genom ljudmätningar, observationer och enkätundersökningar har buller, miljö och eventuell 

påverkan av dessa undersökts. Kunskapen om ljudmiljön hos pedagogerna har undersökts, 

och det visar sig att den finns, även om det fortfarande finns mycket att göra i förskolorna för 

att förbättra både kunskapen om ljudmiljön och den faktiska arbetsmiljön.  

Föräldrar vittnar om en del eventuella bullersymptom som deras barn uppvisar, såsom 

huvudvärk, extrem trötthet och hög samtalston. 

Mätningarna visar att ljudnivån i förskolan frekvent stiger över den rekommenderade gränsen 

för vad som räknas som hälsosamt och antalet barn och aktivitet vid mättillfället visade sig ha 

större effekt än miljön.  
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1 INLEDNING 
 

Denna uppsats kommer att handla om ljudmiljön i förskolan, och dess inverkan på barnens 

hälsa. Det är ett välkänt faktum att ljudnivån kan vara hög i förskolan.  Detta började 

intressera mig då buller är ett omtalat ämne både bland pedagoger och bland föräldrar. Vid ett 

flertal tillfällen har jag märkt att även barnen reagerat på den höga ljudnivån. Det finns 

mycket att göra för att minska ljudnivån, och jag tycker att det är intressant att titta på de olika 

åtgärder som tagits i förskolans inomhusmiljö. Buller påverkar oss människor både fysiskt 

och psykiskt. Buller kan vara störande och rentav skadligt för oss, och jag tycker att det är ett 

viktigt ämne att ta upp då så många barn och vuxna vistas i förskolemiljö under en stor del av 

vardagen.  

 

1.1 Bakgrund 

 

 Det står tydligt i läroplanen att en trygg miljö ska erbjudas barnen i förskolan i följande citat: 

”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden” (Utbildningsdepartementet, 

1998).  

En trygg miljö kan innebära många saker. Det kan innebära att inga farliga trappor utan 

grindar ska finnas, eller att gården ska vara inhägnad så att barnen inte kan springa rakt ut i en 

trafikerad väg. Det kan också innebära att inga farliga kemikalier ska finnas tillgängligt för 

barnen, eller att de ska kunna andas utan att blir förgiftade av luften. Men buller, var kommer 

det in i bilden? Buller är både skadligt för den psykiska och fysiska hälsan och det är ofta 

barnen själva som skapar bullret. Barnen har också genom sitt beteende och bristande 

skyddsinstinkter svårare att skydda sig mot bullret (Socialstyrelsen, 2006).  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Det finns ljud och det finns oljud. Det finns impulsljud och buller, efterklang och konstant 

ljud. Ljud kan mätas, ha fysiks och psykisk inverkan på oss och öka risken för olyckor. Ljud 

kan vara skönt eller obehagligt. Begreppen reds ut nedan. 

 

1.2.1 Olika sorters ljud  

 
Ljud kan beskrivas som tryckvariationer som sprider sig i luften (eller vattnet för den delen), 

in i örat, och sätter trumhinnan i svängning. Det lägsta ljudtrycket vi kan höra har storleken 20 

micropascal (µPa) (Arbetarskyddsstyrelsen, 1990). Då man mäter ljudtrycksnivån använder 

man sig vanligen av decibel (dB) vilket räknas: 20 x µPa, och ger värden som är mer 

lätthanterliga än Pascal-skalan (Kjellberg, 1990). 
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Buller 

Buller betecknas som oönskade ljud (Janols, 1985), och ljuden behöver inte vara skadliga för 

örat för att betecknas som buller. Dahlkwist (1995) skriver att ljud som inte är skadliga för 

hörseln ändå kan orsaka symptom som trötthet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. 

Buller kan förstås vara skadligt för örat, likväl som för psyket. En pedagog i förskolan löper 

ungefär samma risk som en industriarbetare att drabbas av hörselskada. Man kan också titta 

på faktumet att barnen utsätts för mer buller än personalen p.g.a. av att de är närmare 

bullerkällorna och närmare det som reflekterar ljud såsom det hårda golvet. (Janols, 1985).  

 

Impulsljud 

Forskningsresultat har visat att impulsljud är mer skadliga för örat än konstanta ljud med 

samma ljudnivå. (Arbetarskyddsstyrelsen, 1990, s. 32). Därav känns det intressant att titta på 

hur ofta höga ljud uppkommer i förskolan, och det är egentligen värre om mätaren visar färre 

sekunder av en hög ljudnivå, men många gånger.  

Kjellberg skriver att intermittent, eller varierande buller, oftast är mer störande än ett konstant 

buller och att det kan vara för att oförutsägbart buller fångar vår uppmärksamhet lättare och 

distraherar oss. (Kjellberg, 1990). 

 

Efterklang 

Efterklang är det ljud som finns kvar sedan ljudkällan stängts av. Det ljud som då reflekteras 

mot väggar, golv och möbler kallas efterklang. Rummets storlek, möblering och utrustning 

inverkar på efterklangstiden, som definieras som den tid det tar för ljudtrycksnivån att avta 60 

dB efter att ljudkällan tystnat. (Arbetarskyddsstyrelsen, 1990).  

På öppen plats utomhus är det nästan ingen efterklangstid alls, eftersom det där inte finns 

många ytor som reflekterar ljudet medan det i t.ex. en kyrka vars tak och väggar är av sten, är 

väldigt lång efterklangstid. (Socialstyrelsen, 2006). 

 

1.2.2 Bullrets inverkan på psyket  
 

Eftereffekter 

Eftereffekter av buller, är sådana effekter som sitter i efter att bullret upphört. Till dessa 

effekter hör mental trötthet och inlärd hjälplöshet. Det ska även sägas att andra stressfaktorer 

kan ha samma effekt. Förutsättningen för att dessa effekter ska uppstå, är att personen själv 

inte har kontroll över bullret. Okontrollerat buller kan bidra till nedstämdhet och stress, medan 

dessa symptom inte visar sig bland de som har kontroll över bullret. (Kjellberg, 1990). 

Påträngande ljudkällor som vi inte har kontroll över, som grannens gräsklippare utanför 

fönstret en tidig morgon då man hoppats på sovmorgon, eller ljudet av godispåsar under en 

biofilm, har en social effekt på oss människor och kan göra oss irriterade och retliga. (Janols, 

1986).  D.v.s. buller som man skapar själv borde inte ha sådana effekter. (Kjellberg, 1990).  

Även ljud som inte är direkt skadliga för hörseln kan bidra till trötthet, 

koncentrationssvårigheter och huvudvärk (Dahlkwist, 1995). Förutom trötthet, 

koncentrationssvårigheter huvudvärk och irritation, kan bullret bidra till mycket allvarliga 

tillstånd. Kjellberg (1990) skriver att buller skulle kunna tänkas öka risken för 

psykosomatiska sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtinfarkt och magsår, eftersom buller är 

en stressfaktor.  

 

Det har utförts flera studier på beteendet i bullriga miljöer. I flera försök har man upptäckt att 

hjälpsamheten hos människor minskar i bullriga miljöer, och detta kan inte enbart förklaras av 

att bullret distraherar eller maskerar ljud. Det har även visat sig i studier att aggressivt 

beteende kan förstärkas i bullriga miljöer. Vidare skriver Kjellberg, (1990) att den upplevda 
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bullernivån beror på personens inställning till bullerkällan. Tycker en person illa om hundar, 

så kanske hundskall låter illa, medan det i en hundälskares öron låter mysigt. (Kjellberg, 

1990).  

 

Den subjektiva responsen på buller som oftast har mätts, är irritation, obekvämlighet, 

frustration och en allmän känsla av obehag. För det mesta har det i undersökningar fokuserats 

på ljud från transportmedel, såsom flygplansbuller och trafikbuller, där ett klart samband 

mellan irritation och buller påvisats. (Boman & Enmarker, 2004). 

 

Vid uppgifter då koncentration är nödvändig, som vid intellektuella uppgifter verkar bullret 

mer störande än vid monotona arbetsuppgifter (Kjellberg, 1990), vilket kan vara intressant att 

tänka på då barnen faktiskt lär sig nya saker, utför nya uppgifter och skulle behöva 

koncentrera sig på det i förskolan.  

 

1.2.3 Barnen 

 
Buller är både otrivsamt och ohälsosamt, och ger upphov till såväl nedsatt hörsel som 

irritation, stress, okoncentration och kommunikationssvårigheter (Ellneby, 1999).  

Barn utgör även en särskild riskgrupp då det gäller bullerskador genom sitt beteende och sina 

bristande skyddsinstinkter. Barnen har även kortare hörselgångar än vuxna, som gör att 

ljudförstärkningen blir annorlunda hos barn. (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Andra effekter av buller som har visat sig hos barn är prestations- och motivationspåverkan. 

Utöver detta så nämns sömnstörningar och hörselskador. Heshet kan också vara en effekt 

p.g.a. att rösten måste höjas för att göra sig hörd i höga ljudnivåer. (Socialstyrelsen, 2006). 

Det har visat sig att barn upp till 7-8-årsåldern är mer lättdistraherade av buller än äldre barn 

och vuxna (Kjellberg, 1990). 

 

Barn tycker om ljud som vuxna anser vara buller (Janols, 1986). Buller är alltså subjektivt. 

Hur störda vi blir av buller, eller vad vi uppfattar som buller, beror t ex på vad vi har för 

associationer till ljudet (Kjellberg, 1990). Det kan också bero på sinnestämning och 

allmäntillstånd (Socialstyrelsen). Vidare har det framkommit genom studier att buller som 

man tränar sig att förtränga, kan medföra sämre språkförmåga, och om barnet dessutom har 

ett annat modersmål än det allmänt talade, kan bullrig miljö försena språkinlärningen (Janols, 

1986). 

 

Att vara högljudd kan dock vara ett sätt för barnen att leva ut sina känslor, och att försöka 

dämpa barnen kan innebära störningar i deras känsloutveckling. Det är nödvändigt för barn att 

få leka högljudda lekar, och specialister (t ex Neill 1973 och Way 1972) menar att man, 

genom att försöka dämpa ljudet också kan förstöra leken. (Janols, 1986).  

 

Det blir lättare att acceptera höga ljud om man anser att ljudet är oundvikligt, t ex om man 

flyger flygplan så accepterar man förmodligen att det bullrar mycket då planet ska lyfta – på 

ett annat sätt än om samma buller omotiverat hördes då man försökte sova hemma i sin säng. 

(Kjellberg, 1990). 

 

Mätningar har visat att bullernivån är så hög i förskolan, att det inom andra sektorer föreskrivs 

hörselskydd. Det har visat sig att ekvivalentnivån under en dag i förskolan ligger på ca 70-75 

dB(A), att bullertopparna är många och höga under dagen. (Janols, 1986). 
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Det är viktigt att pedagogerna inte dras med i den uppgående ljudspiralen som kan uppstå i 

barngruppen (Janols, 1986). Då ljudnivån är hög är det lätt att, som vuxen, höja rösten för att 

höras, men är de vuxna medvetna om detta, kan de istället sänka rösten för att uppnå önskad 

effekt.  

 

1.2.4 Fysiska skador av buller 
 

Hörselskador 

Om ljudnivån är över 85 dB(A), kan långvarig vistelse där ge hörselskador (Dahlkwist, 1995). 

De som utsätts för buller under lång tid kan få permanenta hörselskador i och med att de 

ljudkänsliga hårcellerna i örat skadas (Socialstyrelsen, 2006). Graden av skador beror på 

ljudets styrka, frekvens och karaktär (Janols, 1986). Ju starkare ljudet är desto kortare tid 

behövs för att skador ska uppstå. Impulsljud är, som nämnts ovan, speciellt farliga för örat. 

Tinnitus – öronsus/pip är dessutom en åkomma som förutom hörselnedsättning kan drabba 

den som vistas i strakt buller. (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Det är skrämmande att personer redan i ung ålder ska behöva drabbas av hörselskador - 1998 

redovisades det från Sveriges hörselkliniker att 360 barn och ungdomar per år drabbas av 

hörselskador på grund av för hög ljudnivå (Ellneby, 1999). 

 

Olycksrisken 

Olycksrisken kan öka i förskolorna på grund av buller genom att muntliga instruktioner 

missuppfattas, samt genom att olika varningssignaler kan maskeras av bullret. 

(Socialstyrelsen, 2006).    

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur ljudmiljön ser ut i förskolans vardag, att 

se om de undersökta förskolorna har gjort något för att förbättra ljudmiljön, samt att 

undersöka om barnen uppvisar några symptom som kan kopplas till buller. Följande 

frågeställningar har sökts svar på: 

 

1) Hur ser ljudmiljön ut i jämförelse med den rekommenderade högsta ljudnivån (85dB) 

under en vanlig förmiddag i förskolan? 

2) Hur arbetar man i förskolan för en bättre ljudmiljö? 

3) Vad kan konsekvenserna för barnen bli, av buller i förskolan? 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

 

Fyra avdelningar vid tre förskolor har medverkat i undersökningen. Förskolorna valdes ut dels 

för att det förekom kontakt på ett eller annat sätt med de olika förskolorna, dels för att alla 

förskolor låg geografiskt nära (Johansson & Svedner, 2006).    

 

100 enkäter (se bilaga 1) delades ut till föräldrar vid fyra avdelningar i tre förskolor, där även 

ljudnivån mättes. Tillsammans med enkäten fanns ett informationsbrev (se bilaga 3) och en 

medgivandeblankett (se bilaga 4) för dem att fylla i. I både informationsbrevet och 
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medgivandebrevet framgick klart att undersökningen var helt frivillig och att total anonymitet 

garanterades, allt enligt Svedner & Johansson (2006).  

 

30 enkäter (se bilaga 2) med informationsbrev (se bilaga 5) lades i de tre förskolornas 

personalrum, med medföljande kuvert och mapp/låda att lägga kuverten. 

 

Observationerna utfördes på fyra avdelningar, i tre olika förskolor. Rummen på de olika 

avdelningarna valdes ut i samråd med pedagogerna, och en gemensam nämnare för dessa var 

att de alla kunde klassas som samlingsrum, där barnen ofta vistades eller passerade.  

 

Deltagarna i studien har erhållit en beskrivning av undersökningsmetoderna och syftet med 

undersökningarna, genom informationsbrev och muntlig information. Deltagarna har haft 

möjlighet att kontakta studenterna för ytterligare information, genom att både lämna dessas 

telefonnummer och e-post adresser. Deltagarna har fått information om att anonymitet 

garanteras och att deltagandet är helt frivilligt. Allt enligt Johansson och Svedner (2006). 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

I denna studie har mätningar av den faktiska ljudnivån med hjälp av decibelmätare 

genomförts. Ljudnivån har mätts inomhus, vid fyra avdelningar i tre förskolor i 

Mellansverige. Enkäter till pedagoger samt enkäter till föräldrar/vårdnadshavare har delats ut 

angående ljudnivån, och dess eventuella inverkan på barnen. För att ytterligare ge bredd i 

undersökningen har även observationer utförts. Observationer som metod har påvisat goda 

resultat ur undersökningssyfte. Valet att undersöka ett problemområde ur olika synvinklar, 

med olika metoder kallas för triangulering (Johansson, Svedner, 2006). 

 

2.3 Olika metoder som använts i denna undersökning 

 
Ljudmätning  
Ljudmätning med ett mätinstrument, ger resultat på hur starkt ljudet är i decibel (dB). Då man 

talar om ljudnivå ges mätresultatet i dB(A), eftersom mätaren också är utformad att ta hänsyn 

till örats skiftande känslighet för olika frekvenser.  

 

0 dB(A) är det svagaste uppfattbara ljudet, lövsus ligger på ca 10 dB(A), normal samtalston 

ligger på ca 60 dB(A), och 75 dB(A) är ljudnivån vid en genomsnittlig gatukorsning. 

Smärtgränsen ligger på ca 125 dB(A). (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Ljudmätning med instrumentet Sound Ear 2000® (”örat”) har gjorts. Detta instrument 

signalerade gult då ljudnivån översteg 75dB(A), och vid 85 dB(A) signalerade instrumentet 

rött. Instrumentet mätte både antal gånger, och antal sekunder då ljudnivån överstigit dessa 

nivåer. Detta loggades i en dator så att resultaten kunde läsas av efter avslutad mätning.  
 

Enkätundersökning 

Enkätfrågorna har tillverkats dels utifrån eget material men vissa frågor har även kopierats 

från Bergströms (2009) enkätfrågor, eftersom de passade till området som skulle undersökas 

(Johansson & Svedner, 2006). Följande frågor har kopierats: ”Förekommer det buller på den 

förskola Du arbetar på?” och ”Har du kunskaper kring buller och arbetsmiljö?” (Bergstöm, 

2009).  
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Enkätundersökning valdes som metod dels för att ta reda på om barnen visar symptom av 

bullerpåverkan, dels för att ta reda på pedagogers kunskap och verktyg för att främja 

ljudmiljön. Eftersom fler faktafrågor söktes svar på, passade enkäten bra som 

undersökningsmetod (Johansson & Svedner, 2006).     

Enkäterna bestod av några bakgrundsfrågor, så som barnets vistelsetid samt pedagogernas 

utbildning samt ålder. Vidare ställdes frågor om det som skulle undersökas. 

 

Observation 

Efter genomgång av medgivandebreven började observationerna att bokas in. Telefonsamtal 

till respektive avdelning utfördes för att boka in lämplig dag och tid. Ett observationsschema 

tillverkades för att underlätta observationerna.  

 

Både miljö och aktivitet undersöktes genom observation under ljudmätningen. Observationen 

pågick under 30 minuter, då endast rummet/aktiviteter där ljudmätningen pågick, undersöktes.  

Ett observationsschema (se bilaga 6 & 7) utarbetades för att göra löpande observationer av 

aktiviteter som skedde i rummet (Jirong, 2009), samt för att beskriva rummet, möblemang och 

ljudabsorbenter. 

2.4 Procedur 

 

Hela studien samkördes med Jirong (2009). Ljudmätningar, enkätutformning, bearbetning av 

material samt observationer gjordes tillsammans med Jirong (2009), då våra respektive ämnen 

stress och buller går in i varandra. Frågorna om stress har Jirong (2009) behandlat i sin 

uppsats, såsom bullerfrågorna har behandlats i denna uppsats. Enkäten sammanställdes med 

frågor om både ljudmiljö och stress vilket kan ses i bilaga 1, dock kommer bara frågorna om 

buller/arbetsmiljö att behandlas i denna undersökning. Jag hänvisar till Jirong (2009) för 

resultat angående stress.  

 

Informationsbrev och medgivandeblankett med en begriplig beskrivning om studiens syfte, 

delades ut till föräldrarna via barnens hyllor, tillsammans med enkät och två kuvert; ett för 

medgivandet och ett för enkäten. Brevlådor sattes upp i respektive hall. Kuverten och 

brevlådorna kunde tänkas minimera bortfallet, då tanken var att göra det så enkelt som möjligt 

för alla att svara (Johansson & Svedner, 2006). Slutdatum för medgivandet var utsatt en vecka 

efter utlämnandet och på enkäterna blev slutdatumet nio dagar efter utlämnandet.  

 

Pedagogenkäterna lämnades i en låda/mapp på respektive avdelnings fikarum. Även där 

bifogades ett informationsbrev med en begriplig beskrivning om studiens syfte och att den var 

frivillig att delta i samt att de garanterades anonymitet (Johansson & Svedner, 2006). Efter nio 

dagar hämtades brevlådorna. Medgivandeblanketterna räknades för hand och om det saknades 

eller nekades på någon talong har dessa barn uteslutits från studien. Enkätresultaten har även 

dem räknats för hand i ett första skede för att sedan införas i Excel. 

 

Efter genomgång av medgivandebreven började observationerna att bokas in. Telefonsamtal 

till respektive avdelning utfördes för att boka in lämplig dag och tid.  

 

Ett observationsschema tillverkades för att underlätta observationerna. Samtliga observationer 

utfördes en halvtimme från kl. 09.00. Observationerna utfördes i samband med ljudmätningen 

som utfördes.  
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Vi började med att sätta upp decibelmätaren på en plan yta, tillräckligt högt för att barnen inte 

skulle nå den. För att barnen inte skulle bli distraherade av örats lampor, sattes ett svart 

papper för lamporna så de inte syntes. Mätningen pågick under ca fyra timmar under 

förmiddagen. Under mätningen observerades barnen och miljön under ca 30 minuter på varje 

ställe. 

 

Barnen observerades under den här halvtimmen (Jirong, 2009). Ett observationsschema som 

utformats för studien fylldes i, där både barnens aktiviteter, stämningen i rummet (Jirong, 

2009), och själva rummets utformning, ljudabsorberande åtgärder samt möblemang 

observerades. 

 

Sammanlagt 100 enkäter sattes upp på barnens hyllor, till föräldrar på fyra avdelningar, dessa 

med ett informationsblad, medgivandeblankett och bifogade kuvert. Sedan sattes brevlådor 

upp på de olika avdelningarna att lägga kuverten i.  

 

30 enkäter skrevs också ut till pedagoger vid tre förskolor, och dessa lades i respektive 

personalrum, med bifogade kuvert. 

 

2.5 Analysmetoder 

 
 Därefter påbörjades bearbetningen av enkäterna. Först sammanställdes resultaten för hand 

och detta fördes senare in i Excel. Tabeller gjordes över de olika resultaten.  

 

De enkäter som hade jakande svar på frågan om barnen klagat över huvudvärk, extrem 

trötthet eller pip i öronen tittades vidare på. 

Det var intressant att titta på just de enkäterna med jakande svar på någon/några av 

ovanstående symptom eftersom dessa är tydliga stressymptom, som kan vara följder av 

bullerexponering. (Jirong, 2009).  

  

Uträkningar i Excel har skett där tabeller utformats enligt resultaten i enkäterna. Antal svar 

från pedagoger har skrivits in, såsom de olika kategorierna av svartalternativ, och tabeller har 

utformats efter detta.   

 

Resultaten från ljudmätningarna har även de införts i Excel. Sedan har antal gånger respektive 

sekunder av uppmätt ljudnivå jämförts mellan de olika avdelningarna och tolkats.  

 

Observationen av miljön har antecknats och skrivits ned. Sedan har likheter och skillnader 

mellan rummen iakttagits. 

  

3 RESULTAT 
 

Under observationerna som gjorts har det framkommit att de största ljudkällorna är barnens 

egna röster, samt hårda leksaker, möbler utan tassar och fötter mot golv. Annat buller med 

lägre ljudnivå hörs inte ens, då det drunknar i rösterna från barnen. Studien visar att barnen 

talar högre och blir mer rörliga, ju fler barn som vistas i rummet. 
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Alla rum som studerades var mellan 20 och 35 kvm. Gemensamt för alla rummen var också 

att de fungerade som samlingsrum/allrum. Takhöjden varierade lite mellan rummen, då 

byggnaderna såg olika ut. Alla rum hade några slags ljudabsorberande takplattor.  

Impulsljud verkar vara vanligt förekommande i förskolemiljö, då mätaren visar fler antal 

gånger, än sekunder vid (se tabell 1).  

Alla rum fungerade också som någon typ av genomfart, då rummen passerades på väg till 

andra rum. Detta resulterade i en hel del av de förekommande ljuden. 

 

3.1 Ljudmiljön vid de observerade avdelningarna. 

Samtliga avdelningar hade en ljudnivå som översteg de båda gränsvärdena på 75 dB(A) 

respektiver 85 dB(A) ett flertal gånger under den mätta perioden (4 timmar). Samtliga värden, 

förutom avdelning ”C”, visar också att impulsljud är vanligast förekommande. Vid förskola 

”A” är t.ex. varje ljud över 85 dB(A) i snitt 0,55 sek, vilket är väldigt snabbt stigande och 

snabbt avklingande ljud, då det bara vara en halv sekund.  

Avdelning ”C” hade musik och rörelse på schemat i det mätta rummet, och det visar sig på 

mätresultatet att denna avdelning hade längre sekvenser av hög ljudnivå, då varje ljud över 85 

dB(A) i snitt visar sig vara 1,15 sek, och varje ljud över 75 dB(A) i snitt 3,76 sekunder. Att 

musik uppfattas som ett positivt ljud och kanske inte som buller i oönskad mening spelar en 

roll på bullrets psykiska effekter, dock inte på de fysiska, som hörselskador och tinnitus, 

varför detta resultat ses som intressant trots avvikande aktivitet vid mättillfället. 

Vid övriga avdelningar visar sig ett tydligt samband mellan antal barn och ljudnivå (se tabell 

I). Avdelning ”D” hade flest barn, men också flest antal rum på avdelningen att fördela sig i, - 

eftersom den avdelningen bestod av två hopslagna avdelningar - ändå var uppmätt antal ”röd” 

på den avdelningen mer än dubbelt så hög där, jämfört med avdelning ”A”.  Antalet barn 

verkar alltså ha en avgörande betydelse för ljudnivån i denna undersökning. Om vi bortser 

från avdelning ”C” så kan man se ett tydligt mönster, där stigande barnantal ger fler antal 

ljudtoppar. 

  

  Tabell 1. Översiktstabell över de olika avdelningarna, mätresultat samt antal barn. 

Avdelning Antal röd Antal gul Tid röd Tid gul Antal barn 

A 33 172 18,3 sek 134,1 sek 16 

B 15 62 6,9 sek 48,5 sek 11 

C 217 191 250,4 sek 718,3 sek 18 

D 75 322 66,9 sek 298,7 sek 33 

 

 

3.2 Ljudabsorberande åtgärder och pedagogers medvetenhet om buller 
 

Följande resultat har bl.a. framkommit ur enkäterna, där svarsfrekvensen var 74 % på 

föräldraenkäterna och 80 % på pedagogenkäterna.  
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Rum som pedagogerna nämner som mer bullriga än andra är lekhallen, snickarrummet och 

entrén. Lekhallen kan tänkas vara det jag i denna undersökning kallar samlingsrum/allrum, 

och där dessa mätningar och observationer är gjorda.  
  

Ljudabsorberande åtgärder i de observerade rummen var bland annat mattor på golven, 

gardiner i varierande längd, anslagstavlor i tyg eller väggbonader i tyg. Om dessa 

ljudabsorberande åtgärder var tänkta att fungera som ljudabsorbenter framgår inte av denna 

studie – det framgår endast att det förekommer ljudabsorberande material.  

Däremot visar det sig i figur 1 vad pedagogerna gjort för att medvetet minimera ljudnivån i 

miljön vid sina respektive avdelningar. 

 

 

 
Figur 1. Vilka åtgärder som aktivt tagits för att minimera bullernivån enligt pedagogenkäterna. 

 

 

Pedagogerna jobbar också på andra sätt för att minimera ljudnivån. De delar till exempel upp 

barnen i mindre grupper, vistas mycket utomhus och sänker sina egna röster för att hålla nere 

ljudnivån.  

 

Någon pedagog skriver i enkäten att ”om pedagogerna är samspelta och välfungerande känner 

de sig lugna och dämpade - det speglar barnen.” Om pedagogerna däremot känner sig 

stressade och uppe i varv, kan även det spegla barnen i gruppen och det hela blir till en ond 

cirkel.  

 

Samtliga svar från pedagogerna tyder på att de alla har en viss kunskap om buller och 

arbetsmiljö, men att kunskapen kunde varit bättre i många fall (se figur 2). Mer än dubbelt så 

många har svarat att de instämmer mindre bra, jämfört med mycket bra, på frågan om de 

anser sig ha kunskaper kring buller och arbetsmiljö.  Ingen har svarat att de inte har någon 

som helst kunskap på området.  
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Figur 2. Pedagogers uppfattning om sina egna kunskaper om buller och arbetsmiljö. 

 

3.3 Bullerpåverkan hos barnen 

Pedagogerna vittnar om bullrets påverkan på barnen, då de har märkt att barnen blir stressade, 

högljudda och rastlösa då miljön är för bullrig. Vidare har pedagogerna märkt att barnen får 

svårt att koncentrera sig och blir oroliga.  

 

Pedagoger vittnar också om den höga ljudnivån vid brytpunkter i verksamheten, t ex vid 

påklädning och innan alla sitter till bords innan måltider. 

 

Föräldrar vittnar om symptom/eventuella eftereffekter av buller hos sina barn enligt Figur 3. 

De allra flesta föräldrar har inte märkt av några som helst symptom, som extrem trötthet, 

huvudvärk eller pip i öronen hos barnen. Inga barn besväras frekvent av pip i öronen, enligt 

föräldrarnas vetskap.  

 

 
Figur 3.  Föräldrar som märkt av några symptom hos sina barn, som kan vara kopplade till buller, enligt 

enkätsvaren. 

 

 

Enligt enkätsvar från föräldrar talade en övervägande del av barnen (76 %) med högre 

samtalston än normalt, vid hemkomst från förskolan.  
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Figur 4. Andel barn som har högre samtalston än normalt vid hemkomst från förskolan. 
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4 DISKUSSION 

 

4.1 Sammanfattning 
Den uppmätta ljudnivån vid de olika avdelningarna, har visat att ljudnivån stiger över den 

rekommenderade gränsen (85 dB) ett antal gånger. Mätare visar dock att antalet gånger är fler 

än antalet sekunder i alla fall utom ett, vilket visar att de höga ljudnivåerna inte är konstanta, 

utan impulsartade ljud. Dessa ljud är mer skadliga än konstant ljud, både vad gäller psykisk- 

(stress-) och fysisk påverkan. Dels för att de är okontrollerbara och dels för att de är 

oförutsägbara, och man har svårt att skydda sig mot dem. Att vara medveten om, och ha 

kunskap om buller och arbetsmiljö kan vara avgörande för hur ljudmiljön ser ut i förskolan, 

och därför borde alla utbildas i ljudsanering, då detta är ett sådant utbrett problem. Studien 

visar att barnen talar högre och blir mer rörliga, ju fler barn som vistas i rummet. Detta stöder 

Janols (1986), som säger att gruppstorlek och ljudnivå har ett klart samband. 

 

4.2 Tillförlitlighet 
 

Ljudmätningarna gjordes mellan ca kl 09.00 och 13.00 på alla ställen, den varade alltså i ca 

fyra timmar under förmiddagen, dock kan det sägas att veckodagarna varierade av praktiska 

skäl, vilket kan ha spelat en roll. Barnnärvaron vid de olika avdelningarna har varierat, såsom 

rummens utseenden, vilket tagits hänsyn till. Vid avdelning ”C” utfördes aktiviteter som 

orsakade speciellt hög ljudnivå. Denna avdelning hade musik och rörelse på schemat vilket 

kan utläsas av mätresultaten där man ser att ljudtopparna håller en längre snittid än vid övriga 

avdelningar. Det är därmed inte sagt att detta ljud skulle uppfattas som negativt, vilket 

egentligen är ointressant i fysisk bemärkelse. Resultatet från avdelning ”C” i jämförelse med 

de andra avdelningarna kan vara missvisande, varför hänsyn har tagits till detta.  

 

Allt material har behandlats på samma sätt och observationerna har gjorts på samma sätt vid 

de olika avdelningarna. 

Vad gäller enkätfrågorna, skulle dessa ha kunnat ses över och kanske formulerats annorlunda. 

Vissa av frågorna verkar irrelevanta för undersökningen. Då dessa svar inte behandlats i 

resultatet, verkar de överflödiga men ska inte ha någon negativ inverkan på hållbarheten i 

undersökningen som helhet. Antalet enkäter kunde ha varit mer omfattande. För att få ett bra 

utbyte av sin enkätundersökning så bör man inte samla in mindre än 200-300 enkäter 

(Johansson & Svedner, 2006).  

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 
Resultaten i denna undersökning visar mycket riktigt att akustiska åtgärder i miljön inte 

verkar ha större betydelse för bullernivån. Att däremot ändra verksamheternas innehåll eller 

omstrukturera lokalerna skulle kanske ha större inverkan. (Janols, 1986). Troligen påverkar 

rummets utseende barnens aktiviteter, då forskning har visat att stora utrymmen leder till ökad 

fysisk aktivitet, och att långa smala rum leder till mer spring (Rubinstein Reich & Wesén, 

1986). Detta är något att arbeta med då nya förskolor planeras, eftersom man då kan ha 

ljudmiljön i åtanke redan vid val av lokal, och vid planritningen av nybyggnationer.  

 

Resultaten har dock visat på att antalet barn har ett samband med antalet ljudtoppar. Detta är 

intressant med tanke på trenden att slå ihop avdelningar, som visat sig i vissa städer. Även fast 

barnen vid den hopslagna avdelningen hade dubbelt så stor yta att vistas på så visade det sig 

att ljudnivån ändå var högre, jämfört med de andra förskolorna. Naturligtvis finns där andra 
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fördelar som denna mätning inte avser undersöka, men ur ett ljudmiljöperspektiv borde 

hopslagna avdelningar inte vara en fördel, då det i detta fall inte var så att ljudet var utspritt på 

en dubbelt så stor yta. Även trenden i hela landet med ökande barnantal per pedagog borde 

inte heller ur ljudmiljöperspektiv vara positivt. Vid de hopslagna avdelningarna finns ju också 

fler pedagoger, dvs. barnkvoten per pedagog ökar inte för att avdelningar slås ihop. 

Under observationerna som Jirong (2009) utförde vid de olika avdelningarna visade det sig att 

stämningen upplevdes som positiv och lugn, och att inga konflikter skedde mellan barnen. 

Dock visade observationen överlag att samtalstonen var högre än normalt hos barnen vid 

samtliga avdelningar. (Jirong, 2009). 

 

Av alla enkätsvar att döma, hade 78 % av barnen aldrig klagat över några eventuella 

stressymptom, som huvudvärk, pip i öronen eller extrem trötthet, efter förskolevistelsen. 

(Jirong, 2009). Detta kan ses som mycket positivt, men då har man inte tittat på eventuella 

eftereffekter. Det kan vara stressrelaterade sjukdomar t ex som uppträder senare i livet 

(Währborg, 2009).  

 

Samtalstonen hos barnen vid hemkomst från förskolan var intressant att titta på, eftersom 

detta är en indikation på att de behövt använda högre samtalston än normalt i förskolan och 

därmed orsakat högre ljudnivå. Det kan också tänkas vara en indikation på en tillfällig 

hörselnedsättning efter att ha vistats i bullrig miljö. Det fanns dock en väsentlig skillnad 

mellan barnen med eventuella stressymptom (Jirong, 2009), och barnen utan eventuella 

stressymptom. Barnen med stressymptom talade i 92 % av fallen högre än normalt, mot 70 % 

av barnen utan eventuella symptom på stress (Jirong, 2009).  

 

 Kunskap om buller och arbetsmiljö finns bland de tillfrågade pedagogerna, även fast 

kunskapen alltid kan ökas. Jag kan även tänka mig att de kan mer än de själva tror genom sin 

arbetslivserfarenhet, men att det är svårt att sätta ord på.  Avslappningsstunden efter maten, då 

det är en vanlig rutin att läsa för barnen eller vila, är en viktig del i arbetet med att minska 

stressnivån, och att ”ta ner barnen” en stund, vilket jag tror att många inte tänker på som en 

metod för att minska stress- (och därmed ljud-) nivån bland barnen. Även tända ljus vid 

matbordet eller i entrén på morgonen kan verka avstressande och därmed bidra till minskad 

ljudnivå, även om detta inte tagits upp som alternativ i enkätundersökningen, och 

pedagogerna själva kanske inte reflekterat över att det är just en åtgärd som minskar 

ljudnivån/stressnivån. Jirong (2009) har redovisat i sitt arbete, att massage, avslappningsstund 

och klassisk musik också förekommer i förskolorna och detta kan bidra till ett lugn bland 

barnen, såväl som bland pedagogerna. Som pedagoger vittnade om via enkäterna så smittar 

sinnesstämning av sig, så om de vuxna känner sig lugna och harmoniska så speglar det 

barnen.  

    

Barn tillägnar sig kunskap och lär sig hela tiden nya saker, och med tanke på det stora antal 

timmar som många barn spenderar i förskolemiljö är det viktigt att det finns utrymme för lugn 

och ro, likväl som det finns utrymme för grovmotoriska lekar, stoj och skratt. 

Koncentrationsförmågan försämras i bullriga miljöer (Kjellberg, 1990), och försvårar även 

språkinlärning (Janols, 1986) vilket även kan vara av stor betydelse för barn med 

språksvårigheter, som kanske har förskolan som enda plattform för att tillägna sig svenska 

språket.  
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
 

Fler hopslagna avdelningar kunde undersökas och jämföras med enkla avdelningar, då detta 

inte var denna undersöknings syfte, utan det bara föll sig så att en av avdelningarna var av den 

hopslagna sorten. Det skulle också vara intressant att titta på bullerdosen och hälsa hos barn 

vid ”ur och skurförskolor” och jämföra med ”vanliga” förskolor, eftersom efterklangen är 

nästan obefintlig utomhus (Socialstyrelsen, 2006). Kanske skulle man också kunna titta på 

lantortsförskolor och jämföra med stadsförskolor, då utomhusbullret möjligtvis är mer 

omfattande i staden.  

    

Ljudmiljön är en viktig del i barnens vardag, som kanske glöms bort en del. Självklart är det 

viktigt att titta på miljön så att den ska stimulera till lek och fantasi och att den ska vara säker 

och praktisk, men jag tror att det är viktigt att även se till de psykiska delarna av miljön, 

såsom sinnesupplevelserna hos barnen.  

    

Att försöka ändra på barnen och att försöka dämpa dem i sin lek tror jag inte är ett alternativ. 

En idé kan vara att jobba från grunden i förskolor som nyöppnar. Detta kan vara ett långsiktigt 

projekt då man tänker utifrån ljud och stress och formar lokalerna därefter.  

 

Det finns också flera enkla åtgärder att ta för att förbättra ljudmiljön. Vaxdukar med filt 

under, ljudplattor som kan användas både under matborden och på väggarna som 

anslagstavlor. Vidare kan man spela lugn- eller klassisk musik på låg volym i hallen och ha 

levande ljus för att skapa en lugn stämning i förskolan. Att också tänka på miljöns utformning 

vad gäller väggar och färger, avskalade lugna ytor och bra förvaring så att det inte blir ett 

myller av saker som kan skapa oro.  

 

Jag tror att det finns mycket att göra ute i förskolorna för att skapa lugn hos barnen utan att ta 

ifrån dem något. Man kan även som vuxen ta sig tid, vara lugn och lyssna, och tänka på sin 

egen sinnestämning och sitt eget röstläge. Barnen ska inte straffas för att de är barn, de ska få 

leka och kunna leka vilka lekar de vill, de ska kunna uttrycka sig utan att bli dämpade och 

nedtystade. Något annat måste hända. Barngrupperna kan inte fortsätta växa, om vi inte vill 

spela med barnens hälsa. Barns psykiska och fysiska hälsa är en förutsättning för att samhället 

ska gå runt och frodas vidare. Att ha en god ljudmiljö är lika viktigt som att få andas frisk luft 

och äta mat utan gift. Det är viktigare än vi tror. 
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BILAGOR 

BILAGA 1. 

 

Enkätfrågor: 
 

 

1. Vilken ålder har ditt barn som går på förskolan?                
 
..................................... 
 
2. Hur många timmar/vecka vistas ditt barn på förskolan i genomsnitt?    
 
........................................... 
 

3. Utför ditt barn några fritidsaktiviteter efter förskolan? 
 

                                                             □ Flera dagar/vecka 

                                                             □ 1 dag/vecka 

                                                             □ Nej 

 

 

4. Har du märkt att ditt barn besväras av någon eller några av följande 
symtom? 
 

 

                                                               Ja, ofta                Ja, ibland       Nej, aldrig  
                                                                   (varje vecka)           
 

Huvudvärk                                 □              □              □ 

Pip/sus i öronen                                           □              □              □                                                    

Extrem trötthet                                             □              □              □ 

 
5. Vill ditt barn vanligtvis gå till förskolan på morgonen?             

□ Ja              □ Nej 
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6. Hur sover ditt barn vanligtvis på natten?   
     

□ Lugnt, ostört 

□ Vaknar någon gång/natt 

□  Oroligt. Drömmer mardrömmar 

 
 
7. Vill ditt barn vanligtvis ha tyst och lugnt omkring sig när det kommer hem 
från förskolan? 
 

   □   Ja 

   □   Nej 

 
 
8. Har du märkt om ditt barn pratar ovanligt högt när det kommer hem från 
förskolan ibland? 
 

   □   Ja 

   □   Nej 

 
 
 
 
 
 
Ifylld enkät läggs i bifogat kuvert, som läggs i brevlådan i hallen senast fredag 
v. 42 
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BILAGA 2,  

Till pedagoger 
 

Enkätfrågor angående buller och stress i förskolan 
 

 

1. Man eller kvinna? 
 
1.( ) Man 
2.( ) Kvinna 
 
 
2. Ålder? 
 
1. ( ) - 29 år 
2. ( ) 30 – 39 år 
3. ( ) 40 – 49 år 
4. ( ) 50 – 59 år 
5. ( ) 60 – år 
 
 

3. Utbildning? 
 
1. ( ) Förskollärare 
2. ( ) Barnskötare 
3. ( ) Annat 
 
 

4. Har Du kunskaper kring buller och arbetsmiljö? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 

5. Förekommer det buller på den förskola Du arbetar på? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
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6. Tror du att barnen störs av buller på er avdelning? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 
 

7. Om jakande svar på fråga 6 ovan, hur tror barnen påverkas av 
buller? Ge gärna exempel. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
8. Finns det tillfällen eller rum där ljudnivån blir högre än annars? 

1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 

Om jakande svar, i dessa rum blir ljudnivån ofta 
hög:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… Ja, vid dessa 
tidpunkter blir ljudnivån ofta 
hög:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 

 
8. Tror du att barn kan känna stress? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
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9. Arbetar ni aktivt med att minimera ljud- och stressnivån hos 
barnen på er avdelning? 
 
1. ( ) Stämmer mycket bra 
2. ( ) Stämmer bra 
3. ( ) Stämmer ganska bra 
4. ( ) Stämmer mindre bra 
5. ( ) Stämmer inte alls 
 

10.  Om jakande svar på fråga 9 ovan, kryssa för vilka av följande 
saker ni använder för att minska ljud- och stressnivån hos barnen 
på er avdelning. 
 

□ Klassiskmusik 

□ Massage 

□ Avslappningsstund ( tex. musiksaga, läsvila etc.) 

□ Ljudabsorberande plattor 

□ Vaxduk med filt under 

□ Mjuka inlägg i leklådor 

 

□ Annat  

Om annat, isåfall vad? 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
Lägg i bifogat kuvert och lägg i brevlådan i hallen senast fredag 
16/10 v42! 
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BILAGA 3 

Till föräldrar 
 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som ska skriva C-uppsatser om buller och dess 

eventuella effekter på barnens hälsa.  

 

 

Vi har för avsikt att använda oss av ljudmätning med en decibelmätare och observation av 

lokalernas utformning och vilka aktiviteter som utförs under dessa tillfällen. 

Vi har även arbetat fram enkäter för att titta på eventuella samband mellan ljudnivån och 

barnens välmående.  

 

För att kunna genomföra observationer av vilka aktiviteter som utförs under ljudmätningen, 

behöver vi medgivande från Er föräldrar 

 

Vi bifogar enkät, medgivandetalong och kuvert, om Ni bestämmer er för att medverka i 

studien. Alla garanteras naturligtvis anonymitet och deltagandet är helt frivilligt. Materialet 

kommer endast att användas till våra examensarbeten, och inga namn på varken förskola, barn 

eller personal kommer att finnas med. 

 

 

Vid andra eventuella funderingar eller vid intresse att läsa de färdiga uppsatserna, hör gärna 

av Er till någon av oss: 

 

 

Jenny Jirong 

Tel: 070- 365 1149 

plu07jjg@student.hig.se 

 

 

Madelaine Westring 

Tel: 070-286 4878 

m_westring@yahoo.se 

 

 

                                                

 

 

Vänligen/Jenny Jirong & Madelaine Westring 

  

mailto:plu07jjg@student.hig.se
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BILAGA 4 

Hej vårdnadshavare/förälder som har barn vid denna förskola! 

 
Vi är två studenter som nu läser vår sista termin vid Högskolan i Gävle, och står i 

startgroparna att börja vårt examensarbete. Vi har valt att undersöka ljudnivån i förskolemiljö, 

och dess påverkan på barnens hälsa.  

Buller betecknas som oönskade ljud. Det kan vara individuellt vad man upplever som buller, 

och hur man påverkas. Vi har för avsikt att mäta ljudnivån med decibelmätare i olika rum, 

samt observera vilka aktiviteter som utförs under tiden mätningen pågår. 

Deltagare garanteras anonymitet; inga namn på varken förskola, barn eller föräldrar kommer 

att noteras och deltagandet är helt frivilligt. 

Kontakta gärna någon av nedanstående studenter för önskad ytterligare information! 

 

Hälsningar  

Madelaine Westring, telefon: 070-2864878 och 

Jenny Jirong, telefon: 070-3651149 

 

Barnets 

namn:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

       Ja, mitt barn får delta i undersökningen men garanteras också total anonymitet. 

 

       Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien och garanteras att barnet utesluts ur studien. 

 

 

Ort/Datum                                                       Underskrift 

________________________                     

_______________________________________________ 

 

 

 

Lägg i bifogat kuvert och lägg i brevlådan i hallen senast måndagen 12/10-09 

___________________________________________________________________________

_______ 
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BILAGA 5 

Till pedagoger 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som ska skriva C-uppsatser om buller och dess 

eventuella effekter på barnens hälsa.  

 

Vi har för avsikt att använda oss av ljudmätning med en decibelmätare och observation av 

lokalernas utformning och vilka aktiviteter som utförs under dessa tillfällen. 

Vi har även arbetat fram enkäter för att titta på eventuella samband mellan ljudnivån och 

barnens välmående.  

 

Vi bifogar enkät och kuvert, om Ni bestämmer er för att medverka i enkätstudien. Alla 

garanteras naturligtvis anonymitet och deltagandet är helt frivilligt. Materialet kommer endast 

att användas till våra examensarbeten, och inga namn på varken förskola, barn eller personal 

kommer att finnas med. 

 

Vid andra eventuella funderingar eller vid intresse att läsa de färdiga uppsatserna, hör gärna 

av Er till någon av oss: 

 

 

Jenny Jirong 

Tel: 070- 365 1149 

plu07jjg@student.hig.se 

 

 

Madelaine Westring 

Tel: 070-286 4878 

m_westring@yahoo.se 

 

 

                                                

 

 

Vänligen/Jenny Jirong & Madelaine Westring 
 

  

mailto:plu07jjg@student.hig.se
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BILAGA 6 

Observationsschema 
 

Aktivitet Antal barn 

involverade 

Samspel Stämning Pedagog(er) 

närvarande 

Pedagog(ers) 

roll 

Ljudkällor 

från 

personer 

 Övriga 

ljudkällor 

från 

aktuell 

aktivitet 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

Samspel: P=positivt, N=negativt, I= iakttagande, B=bredvidlek, E=ensamlek, P=passiv 

Stämning: P=positiv, N=negativ 

Pedagognärvaro: siffra för hur många i just den aktiviteten, t.ex. 1=ja, N=nej 

Pedagogens roll: S=styrande, P=passiv, M=medlekare, F=förmanande, 

Ljudkällor från personer: N=normal samtalston, H=hög samtalston, S=skrik, Sk=skratt, 

G=gråt, M=sång, A=andra ljud 

 

Övriga ljudkällor från aktivitet:  

 

 

Övriga ljudkällor i lokalen:  
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BILAGA 7 

Observationsschema, rum 

 

Typ av rum: 

 

Kvm: 

 

Takhöjd: 

 

 

Väggar: 

 

 

Möblemang: 

 

 

 

Ljudabsorberande åtgärder: 

 

 

 


